
ADDYSG BROOK
Darparu’r gorau ym maes ACRh i bobl ifanc

Mae Brook yn cynnig darpariaeth eang o 
gymorth ac addysg i bobl ifanc ym maes 
rhyw a chydberthynasau ac iechyd a lles.

Mae’r heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu heddiw 

yn niferus, yn gymhleth ac yn newid yn gyflym. Mae’r 

dull rydym yn ei ddefnyddio yn helpu pobl ifanc 

i ddatblygu’r sgiliau byw pwysig, y gwytnwch a’r 

hunanhyder i ddelio â’r heriau hyn.

Mae’r dull yn seiliedig ar fodel Datblygiad Personol a 

Chymdeithasol cyfannol, ac ar ein gwerthoedd lles 

ac addysg ein hunain.  Byddwn yn gweithio gyda chi 

i sicrhau ei fod yn ychwanegu at eich cwricwlwm 

presennol.

BETH? 
Y pynciau rydym yn eu trin 

a’u trafod:
• Y pynciau rydym yn eu trin a’u 

trafod:

• Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

• Condomau a dulliau atal cenhedlu

• Cydsyniad

• Cydberthynasau iach

• Amrywiaeth LGBT 

• Diogelwch ar-lein

• Pleser

• Pornograffi

• Dewisiadau beichiogrwydd

• Y glasoed

• Hunan-barch

• Rhyw a’r gyfraith

• Secstio

• Bwlio rhywiol

• Aflonyddu rhywiol

• Heintiau a drosglwyddir drwy ryw 

PWY? 
Pwy rydyn ni’n darparu’r addysg 

iddynt:

• Grwpiau cyffredinol

• rwpiau Cymysg a

• rhywedd benodol

• Pobl ifanc agored i niwed ac

• anodd eu cyrraedd

• Dysgwyr gydag

• anghenion ychwanegol

• Pobl ifanc sydd am

• archwilio eu rhywedd 

• a’u rhywioldeb

• Ceiswyr lloches,

• ffoaduriaid a mudwyr ifanc 

• Y rheini sy’n ymwneud â gangiau

• Y rheini sydd mewn perygl o 

ddioddef camfanteisio’n rhywiol 

ar blant

BLE?
Mae ein lleoliadau addysg yn cynn-

wys:

• Ysgolion cynradd

• Ysgolion uwchradd

• Colegau

• Addysg Bellach

• Prifysgolion

• Grwpiau ieuenctid

• Unedau Cyfeirio Disgyblion

• Cartrefi Plant

• sy’n derbyn gofal

• Ysgolion Arbennig

• Clybiau Gwyliau

Mae staff profiadol a medrus Brook yn gallu rhoi hyfforddiant parod, mewnol neu bwrpasol i 
ystod eang o weithwyr proffesiynol, rhieni a gofalwyr, mewn lleoliadau ledled y DU. 
Ewch i brook.org.uk i gael rhagor o wybodaeth neu anfonwch e-bost at:

BROOK.ORG.UK OR TRAINING@BROOK.ORG.UK

“ROEDD Y SESIYNAU WEDI’U CYNLLUNIO’N DDA, 

YN DDIDDOROL AC, YN BWYSICACH NA DIM, 

ROEDD EIN MYFYRWYR YN TEIMLO’N GARTREFOL 

YNDDYNT.  CAFODD Y DIWRNOD DDERBYNIAD 

CADARNHAOL NID YN UNIG GAN EIN POBL 

IFANC, OND HEFYD GAN RIENI A GOFALWYR.”

Yr Ysgol Dechnegol yng Ngholeg Dwyrain Caint



FFORMAT: Mae hwn yn cynnig y cymorth 
mwyaf sydd ar gael. Mae pobl ifanc yn 
dechrau gyda’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw 
ac yn pennu eu disgwyliadau eu hunain.

MAENT YN GALLU CYNNWYS:  Ymarferion 
myfyriol a hyfforddiant. meithrin perthynas,
pennu nodau, cyfweld ysgogiadol,
ymarferion gwerthuso.

BYDD POBL IFANC YN GALLU:

• Cael eu hysgogi a’u hysbrydoli a    
 chyfrannu’n weithredol at wella eu   
 hiechyd a’u lles

• Adnabod materion cysylltiedig â byw y  
 maen nhw am fynd i’r afael â nhw

• Pennu a chyrraedd nodau realistig

• Gwella eu hunan-barch, eu hyder a’u 

 lles  meddyliol

• Adnabod cryfderau ac agweddau    
 cadarnhaol ar eu bywyd i adeiladu  
 arnynt

• Cael dyheadau clir at y dyfodol

• Bod yn fwy gwydn

• Canfod, asesu a defnyddio gwybodaeth 
 am faterion perthnasol i fyw

FFORMAT: Fel arfer, cyfres o sesiynau sy’n para 
rhwng 50 a 60 munud, dros nifer o wythnosau, 
gyda grŵp o hyd at 12 o bobl ifanc gydag 
anghenion penodol. Mae’n cynnwys elfen 
gymdeithasol, i’w galluogi i ddysgu, tyfu a 
datblygu gyda’i gilydd dros amser.

MAENT YN GALLU CYNNWYS:  
Gweithgareddau, gwaith mewn grwpiau bach, 
ymarferion myfyriol, meithrin perthynas, 
gwaith tîm, pennu nodau, arddangosiadau. 

BYDD POBL IFANC YN GALLU:

• Cael eu hysgogi a’u hysbrydoli a    
 chyfrannu’n weithredol at wella eu   
 hiechyd a’u lles

• Meithrin cydberthynasau

• Adnabod materion cysylltiedig â byw y   
 maen nhw am fynd i’r afael â nhw

• Adnabod cryfderau ac agweddau    
 cadarnhaol ar eu bywydau i adeiladu   
 arnynt 

• Gwella eu hunan-barch, eu hyder a’u   
 lles meddyliol

• Cael dyheadau clir at y dyfodol 

• Pennu nodau realistig

• Bod yn fwy gwydn

• Gwrando ar eraill a dysgu ganddynt

• Canfod, asesu a defnyddio gwybodaeth   
 am faterion perthnasol i fyw 

 

FFORMAT: Cyfleu neges iechyd a lles penodol i 
grwpiau mawr neu
mewn digwyddiadau agored tebyg i’r canlynol: 

•  Cyfarfodydd boreol mewn ysgolion
•  Ffeiriau glas-fyfyrwyr mewn Prifysgolion
•  Stondin mewn digwyddiad
 
MAENT YN GALLU CYNNWYS: 
Cyflwyniadau, ffilmiau, adrodd straeon, 
taflenni, sgyrsiau gyda staff Brook

BYDD POBL IFANC YN GALLU:

• Dechrau cwestiynu credoau/tybiaethau 
cyffredin

• Adnabod negeseuon allweddol sy’n 
berthnasol i bwnc

• Gwybod lle i fynd i gael gwybodaeth  
a chymorth

SGYRSIAU A CHYFARFODYDD SESIYNAU ADDYSG
FFORMAT: Fel arfer, un sesiwn yn para 50 
munud lle byddwn yn trin a thrafod un pwnc 
yn fanwl, gan ddefnyddio sesiynau addysg 

anffurfiol a gwaith mewn grwpiau bach.
 
MAENT YN GALLU CYNNWYS: 
Gweithgareddau, ymarferion myfyriol, 
cyflwyniadau, ffilmiau, adrodd straeon, taflenni, 
a sgyrsiau gyda staff Brook. 

BYDD POBL IFANC YN GALLU:

• Gweld beth sy’n bwysig iddyn nhw

• Cael eu hysgogi a’u hysbrydoli i herio 
arferion/credoau annheg neu gyfeiliornus

• Meddwl yn feirniadol am werthoedd/  
 credoau cymdeithasol/personol

• Deall eu hawl i gael gwasanaeth    
 cyfrinachol

• Gwybod lle i fynd i gael gwybodaeth a   
 chymorth 

GWAITH GYDA GRWPIAU BACH CYMORTH 1:1 WEDI’I DARGEDU

BROOK.ORG.UK OR TRAINING@BROOK.ORG.UK
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